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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0317/1 

Módosítás  1 

Ioan Mircea Paşcu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

tekintettel a közös biztonság- és 

védelempolitikáról szóló 2013. november 

25-i, 2014. november 18-i, 2015. május 18-

i és 2016. június 27-i tanácsi 

következtetésekre, 

tekintettel a közös biztonság- és 

védelempolitikáról szóló 2013. november 

25-i, 2014. november 18-i, 2015. május 18-

i, 2016. június 27-i és 2016. október 17-i 

tanácsi következtetésekre, 

Or. en 



 

AM\1109900HU.docx  PE593.663v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0317/2 

Módosítás  2 

Ioan Mircea Paşcu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel a Federica Mogherini 

alelnök/főképviselő által 2016. november 

14-én ismertetett, a biztonságra és 

védelemre vonatkozó végrehajtási tervre, 

valamint a Tanács kül- és 

biztonságpolitikára vonatkozó globális 

stratégiáról szóló 2016. november 14-i 

következtetéseire, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Módosítás  3 

Ioan Mircea Paşcu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. üdvözli a KBVP-re vonatkozó jövőbeli 

útitervet, amelyet konkrét menetrend és 

lépések megadásával mutat be az 

alelnök/főképviselő; úgy véli, hogy ennek 

az útitervnek ki kell egészítenie az európai 

védelmi cselekvési tervet; kiemeli, hogy 

meg kell erősíteni a KBVP katonai 

komponensét; határozottan támogatja, 

hogy a tagállamok hangolják össze a 

biztonsági és védelmi beruházásaikat, 

valamint uniós szinten növeljék a védelmi 

kutatás pénzügyi támogatását; 

14. üdvözli a KBVP-re vonatkozó útitervet, 

amelyet konkrét menetrend és lépések 

megadásával mutat be az 

alelnök/főképviselő; üdvözli, hogy ez az 

útiterv kiegészíti a jövőbeni európai 

védelmi cselekvési tervet; kiemeli, hogy 

meg kell erősíteni a KBVP katonai 

komponensét; határozottan támogatja, 

hogy a tagállamok hangolják össze a 

biztonsági és védelmi beruházásaikat, 

valamint uniós szinten növeljék a védelmi 

kutatás pénzügyi támogatását; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Módosítás  4 

Ioan Mircea Paşcu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. kiemeli, hogy a tagállamok és a 

nemzeti parlamentek részéről határozott 

elköteleződésre, felelősségvállalásra és 

támogatásra van szükség valamennyi uniós 

szervvel szoros együttműködésben az EU 

kül- és biztonságpolitikára vonatkozó 

globális stratégiájának politikai szinten 

megkívánt ambíciója, prioritásai és átfogó 

megközelítése gyors és hatékony 

végrehajtásának biztosításához, mégpedig 

egy biztonságról és védelemről szóló uniós 

fehér könyv formájában; üdvözli az 

alelnök/főképviselő által a végrehajtási 

folyamatban végzett folyamatos munkát; 

hangsúlyozza, hogy hozzá kell rendelni a 

szükséges megfelelő erőforrásokat az EU 

kül- és biztonságpolitikára vonatkozó 

globális stratégiájának végrehajtásához és 

egy hatékony és szilárdabb KBVP 

kialakításához; 

18. kiemeli, hogy a tagállamok és a 

nemzeti parlamentek részéről határozott 

elköteleződésre, felelősségvállalásra és 

támogatásra van szükség valamennyi uniós 

szervvel szoros együttműködésben az EU 

kül- és biztonságpolitikára vonatkozó 

globális stratégiájának politikai szinten 

megkívánt ambíciója, prioritásai és átfogó 

megközelítése gyors és hatékony 

végrehajtásának biztosításához, mégpedig 

egy biztonságról és védelemről szóló uniós 

fehér könyv formájában, melyet egy 

biztonságra és védelemre vonatkozó 

végrehajtási terv előz meg; kiemeli, hogy a 

végrehajtási terv szorosan kapcsolódik az 

EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó 

globális stratégiájának szélesebb körű 

végrehajtásához, a Bizottság jövőbeni 

európai védelmi cselekvési tervéhez és a 

Varsóban aláírt EU–NATO közös 

nyilatkozat végrehajtásához; üdvözli az 

alelnök/főképviselő és a tagállamok által a 

végrehajtási folyamatban végzett 

folyamatos munkát; hangsúlyozza, hogy 

hozzá kell rendelni a szükséges megfelelő 

erőforrásokat az EU kül- és 

biztonságpolitikára vonatkozó globális 

stratégiájának végrehajtásához és egy 

hatékony és szilárdabb KBVP 

kialakításához; 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0317/5 

Módosítás  5 

Ioan Mircea Paşcu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. úgy véli, hogy az Európai Tanács által 

elfogadott és bemutatott megállapodás 

tárgyát képező ágazati stratégia 

kidolgozása lenne szükséges az EU kül- és 

biztonságpolitikára vonatkozó globális 

stratégiájának nyomon követéseként, 

amelynek tovább kellene pontosítania az 

ambíció, a feladatok, a követelmények és a 

képességbeli prioritások polgári és 

katonai szintjeit; megismétli az európai 

védelem fehér könyvének kidolgozására 

irányuló korábbi felhívásait és felszólítja a 

Tanácsot, hogy haladéktalanul készítse el 

ezt a dokumentumot; aggodalmának ad 

hangot amiatt, hogy a biztonságra és 

védelemre javasolt végrehajtási terv 

messze elmarad a parlamentek és a 

nyilvánosság várakozásaitól; megismétli, 

hogy az Európai Unió tagállamainak 

biztonsága oszthatatlan; 

19. úgy véli, hogy elengedhetetlen a 

végrehajtási tervben javasolt minden 

konkrét intézkedés gyors és hatékony 

uniós és tagállami végrehajtása; 

tudomásul veszi az ambíciók Tanács által 

meghatározott mértékét az EU kül- és 

biztonságpolitikára vonatkozó globális 

stratégiájában meghatározott alábbi 

három stratégiai prioritás támogatása 

terén: a külső konfliktusokra és 

válságokra való reagálás, a partnerek 

kapacitásának növelése, valamint az Unió 

és polgárai védelme; felkéri az Európai 

Tanácsot, hogy 2016. december 15–16-i 

ülésén határozzon meg nagyratörő 

stratégiai iránymutatásokat a 

biztonsághoz és védelemhez kapcsolódó 

munka továbbvitelére; megismétli, hogy az 

Európai Unió tagállamainak biztonsága 

oszthatatlan; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Módosítás  6 

Ioan Mircea Paşcu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

egy állandó uniós parancsnokságot 

hozzanak létre a polgári és katonai 

KBVP-missziók és -műveletek számára, 

ahonnan egy integrált operatív személyzet 

támogatná a teljes tervezési ciklust, a 

kezdeti politikai koncepció kidolgozásától 

egészen a részletes tervekig; hangsúlyozza, 

hogy ez nem a NATO struktúráinak 

megismétlése lenne, hanem a KBVP-

missziók és -műveletek tervezési és 

végrehajtási képességeinek 

megerősítéséhez szükséges intézményi 

rendszer; 

23. hangsúlyozza, hogy fontos állandó 

jellegű műveleti tervezési és végrehajtási 

képesség kialakítása stratégiai szinten a 

nem végrehajtási jellegű katonai missziók 

számára, együttműködésben a polgári 

missziók tervezési és végrehajtási 

képességével, valamint integrált polgári–

katonai szerepvállalást biztosítva; 

hangsúlyozza, hogy ez nem a NATO 

struktúráinak megduplázása lenne, hanem 

a KBVP-missziók és -műveletek tervezési 

és végrehajtási képességeinek 

megerősítéséhez szükséges intézményi 

rendszer; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Módosítás  7 

Ioan Mircea Paşcu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. üdvözli a stabilitás és a béke 

elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról 

szóló 230/2014/EU rendelet módosítására 

irányuló bizottsági javaslatot, melynek 

célja az uniós támogatás kiterjesztése a 

partnerországok katonai szereplőinek 

felszerelésére, mivel ez elengedhetetlen 

hozzájárulást jelent ellenálló 

képességükhöz, ami csökkenti annak 

esélyét, hogy ismét konfliktus tárgyává és 

az EU ellen irányuló ellenséges 

tevékenységek menedékhelyeivé váljanak; 

hangsúlyozza, hogy erre csak a fent 

említett, a 230/2014/EU rendelet 

módosítására irányuló javaslat 3a. cikkében 

meghatározott kivételes körülmények 

esetén kerülhet sor, hogy hozzájáruljanak a 

fenntartható fejlődéshez, a felelősségteljes 

kormányzáshoz és a jogállamisághoz; 

ösztönzi e tekintetben az EKSZ-t és a 

Bizottságot, hogy a KBVP-missziók 

hatékonyságának és fenntarthatóságának 

javítása érdekében gyorsítsák fel a 

biztonságot és a fejlesztést szolgáló 

kapacitásépítési kezdeményezés 

végrehajtását; 

29. tudomásul veszi a stabilitás és a béke 

elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról 

szóló 230/2014/EU rendelet módosítására 

irányuló bizottsági javaslatot, melynek 

célja az uniós támogatás kiterjesztése a 

partnerországok katonai szereplőinek 

felszerelésére, mivel ez elengedhetetlen 

hozzájárulást jelent ellenálló 

képességükhöz, ami csökkenti annak 

esélyét, hogy ismét konfliktus tárgyává és 

az EU ellen irányuló ellenséges 

tevékenységek menedékhelyeivé váljanak; 

hangsúlyozza, hogy erre csak a fent 

említett, a 230/2014/EU rendelet 

módosítására irányuló javaslat 3a. cikkében 

meghatározott kivételes körülmények 

esetén kerülhet sor, hogy hozzájáruljanak a 

fenntartható fejlődéshez, a felelősségteljes 

kormányzáshoz és a jogállamisághoz; 

ösztönzi e tekintetben az EKSZ-t és a 

Bizottságot, hogy a KBVP-missziók 

hatékonyságának és fenntarthatóságának 

javítása érdekében gyorsítsák fel a 

biztonságot és a fejlesztést szolgáló 

kapacitásépítési kezdeményezés 

végrehajtását; 

Or. en 



 

AM\1109900HU.docx  PE593.663v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0317/8 

Módosítás  8 

Ioan Mircea Paşcu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. támogatja a Bizottság védelmi 

vonatkozású kezdeményezéseit, például a 

védelmi cselekvési tervet és a védelmiipar-

politikát, amelyeket a biztonságról és 

védelemről szóló uniós fehér könyv 

bemutatása után kell elindítani; 

támogatja, hogy a Bizottság kiterjedt és jól 

összpontosított kutatás, tervezés és 

végrehajtás révén aktívabb szerepet 

vállaljon a védelemben; üdvözli a KBVP-

hez kapcsolódó kutatásokra vonatkozó 

előkészítő intézkedést és megfelelő 

finanszírozásra szólít fel a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret fennmaradó 

részére; támogatja, hogy a következő 

többéves pénzügyi keret (2021–2027) 

során egy uniós védelmi kutatási 

programot dolgozzanak ki; 

48. támogatja a Bizottság védelmi 

vonatkozású kezdeményezéseit, például a 

védelmi cselekvési tervet és a védelmiipar-

politikát; támogatja, hogy a Bizottság 

kiterjedt és jól összpontosított kutatás, 

tervezés és végrehajtás révén aktívabb 

szerepet vállaljon a védelemben; 

tudomásul veszi a KBVP-hez kapcsolódó 

kutatásokra vonatkozó előkészítő 

intézkedést és megfelelő finanszírozásra 

szólít fel a jelenlegi többéves pénzügyi 

keret fennmaradó részére; támogatja a 

következő többéves pénzügyi keret (2021–

2027) során megvizsgálandó esetleges 

jövőbeni uniós finanszírozású védelmi 

kutatási program kidolgozását; felkéri a 

tagállamokat, hogy bocsássák 

rendelkezésre a szükséges további 

pénzügyi erőforrásokat; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Módosítás  9 

Ioan Mircea Paşcu 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  48a. úgy véli, hogy a jövőbeni uniós 

finanszírozású védelmi kutatási 

programnak finanszíroznia kellene a 

tagállamok által megállapított prioritási 

területek kutatási projektjeit, és hogy egy 

Európai Védelmi Alap támogathatná a 

tagállamok által közösen megállapított és 

elismert uniós többletértékkel rendelkező 

képességek finanszírozását; 

Or. en 

 

 


